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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE MĂSURILE DE 
PROTECȚIE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Vă rugăm să citiți acest manual și măsurile de protecție recomandate pentru o utilizare corectă a acestui dispozitiv. 
Dacă este utilizat în apă sărată, clătiți dispozitivul după utilizare pentru a evita coroziunea cauzată de sare. 
Evitați lovirea, aruncarea, zdrobirea, înțeparea sau îndoirea dispozitivului. 
Nu porniți dispozitivul acolo unde este interzis sau unde poate cauza interferențe sau pericole. 
Atunci când conduceți, asigurați-vă că respectați legislația locală privind utilizarea telefoanelor. 
Respectați întotdeauna regulamentul de utilizare a dispozitivului în spitale sau unități medicale. 
Vă rugăm să consultați medicul și producătorul dispozitivului pentru a determina dacă funcționarea dispozitivului dvs. poate 
interfera cu funcționarea dispozitivului medical. 
Atunci când călătoriți cu avionul, urmați îndrumările personalului companiei aeriene privind utilizarea telefoanelor mobile la bordul 
avioanelor. 
Nu porniți dispozitivul în cazul în care utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau într-o situație în care dispozitivul poate 
provoca interferențe sau pericole. 
Vă rugăm să rețineți că dezasamblarea dispozitivului poate afecta garanția acestuia. 
Fiți prudent și urmați instrucțiunile atunci când utilizați dispozitivul în medii unde există gaze inflamabile, cum ar fi benzinăriile. 
Nu lăsați dispozitivul și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici. Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul fără îndrumare. 
Este recomandat să folosiți încărcătoare Cat Phones aprobate pentru a vă încărca dispozitivul. 
Respectați toate legile sau reglementările privind utilizarea dispozitivelor fără fir. Respectați drepturile de confidențialitate și 
legale ale celorlalți atunci când folosiți dispozitivul wireless. 
Închideți dispozitivul atunci când vă aflați în zonele semnalizate cu dezactivarea „radiourilor cu două sensuri” sau „dispozitive 
electronice” pentru a evita interferența cu alte echipamente. 
Puteți accesa instrucțiunile complete de siguranță la https://www.catphones.com/support/support/support/. 

 

https://www.catphones.com/support/
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AVIZ JURIDIC 
© 2022 Caterpillar. Toate drepturile rezervate. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, siglele lor aferente, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” și design-ul Cat „Modern Hex” 
precum și identitatea corporativă și a produsului utilizată aici sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi utilizate fără 
permisiune. 
Bullitt Mobile Ltd. este titularul de licență al Caterpillar Inc. 
Mărcile comerciale ale Bullitt Mobile Ltd. și ale terților sunt bunurile proprietarilor lor. 
Niciun element al acestui document nu poate fi copiat sau transmis în orice formă și prin niciun mijloc fără consimțământul 
prealabil al Caterpillar Inc. 
Produsul descris în acest manual poate include software protejat prin drepturi de autor și posibili licențiatori. Clienții nu pot 
reproduce, distribui, modifica, descompune, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, concesiona, desemna sau sublicenția 
respectivul software sau hardware, cu excepția cazului în care aceste restricții sunt interzise prin legile în vigoare, sau dacă 
asemenea acțiuni sunt aprobate de titularii drepturilor de autor respectivi în cadrul licențelor. 
Conținutul acestui manual este furnizat „ca atare”. Cu excepția cazului în care legile în vigoare prevăd acest lucru, nu se oferă 
garanții de niciun fel, atât în mod expres cât și implicit, inclusiv, dar nelimitându-se la garanțiile implicite privind vandabilitatea sau 
compatibilitatea cu un anumit scop, în raport cu exactitatea, fiabilitatea sau conținutul acestui manual. 
În măsura în care legislația în vigoare o permite, producătorul nu va fi responsabil pentru daunele speciale, accidentale, indirecte 
sau ulterioare sau pentru pierderea profitului, afacerilor, veniturilor, datelor, a fondului comercial sau a economiilor anticipate. 
Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. 
Toate celelalte terțe mărci comerciale și denumiri comerciale, inclusiv marca Bullitt, sunt bunurile proprietarilor lor. 
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OBSERVAȚIE 
Unele caracteristici ale produsului și accesoriilor sale descrise în prezentul manual se bazează pe software-ul instalat și pe 
capacitățile și setările rețelei locale, fiind posibil să nu poată fi activate sau să fie limitate de către operatorii rețelei locale sau de 
către furnizorii de servicii de rețea. Prin urmare, descrierile din acest manual pot să nu fie în concordanță cu produsul achiziționat 
sau cu accesoriile acestuia. 
Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau modifica orice informații sau specificări incluse în acest manual fără înștiințare 
sau obligativitate prealabilă. 
Producătorul nu este responsabil pentru legitimitatea sau calitatea produselor pe care le încărcați sau descărcați prin intermediul 
acestui dispozitiv, incluzând aici texte, fotografii, muzică, filme sau software neîncorporat cu protecție a drepturilor de autor. Dvs. 
sunteți responsabil pentru orice consecințe ale instalării sau utilizării produselor precedente pe acest dispozitiv. 

 

 

REGLEMENTĂRI PRIVIND IMPORTUL ȘI EXPORTUL 
Clienții se obligă să respecte toate legile și reglementările în vigoare privind exportul și importul. Clienții sunt obligați să obțină 
toate autorizațiile și licențele guvernamentale necesare pentru exportarea, reexportarea sau importarea produsului menționat în 
acest manual, inclusiv a software-ului și datelor tehnice. 
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BINE AȚI VENIT LA CAT® Q10 
 Cat Q10 este un dispozitiv profesional avansat, un hotspot portabil robust și rezistent. Un design solid, dar cu un spectru de larg  
 de utilizări profesionale. 
Proiectat cu un nivel superior de robustețe și un design extrem de portabil. Dacă munciți din greu și sunteți activ în timpul liber, 
telefonul Cât Q10 este suficient de rezistent pentru a face față la căderile, loviturile și frecușul zilnic oferind în același timp 
fiabilitatea cu care ne-am obișnuit clienții în cazul produselor Caterpillar de top din categoria dispozitivelor robuste. 

 

 

CATEGORIA PRODUSE ROBUSTE 

DACĂ VĂ CADE DISPOZITIVUL DIN MÂNĂ: 
• Ce puteți să faceți: Utilizați dispozitivul până la o înălțime de 1,8 metri - este protejat împotriva daunelor cauzate de căderi de la o 

asemenea înălțime. 
• Ce să nu faceți: Aruncați-l cu forță sau lăsați-l să cadă de la o înălțime mai mare de 1,8  metri; este rezistent, dar nu indestructibil. 
IMPERMEABILITATE: 
• Ce puteți să faceți: Utilizați dispozitivul în condiții de umiditate crescută. Asigurați-vă că toate componentele și carcasele sunt închise 

corespunzător înainte de a-l folosi în astfel de medii. 
REZISTENȚA LA PRAF: 
• Ce puteți să faceți: Utilizați dispozitivul în medii murdare, pline de praf. Telefonul Cat® Q10 este certificat IP68, un standard de 

determinare a durabilității. 
TEMPERATURI EXTREME: 
• Ce puteți să faceți: Utilizați dispozitivul în intervalul de temperatură operațională cuprins între -10°C (14°F) și 55°C (131°F). Poate 

de asemenea face față unor schimbări extreme de temperatură: trecerea de la rece la fierbinte sau viceversa foarte rapidă. 
• Ce să nu faceți: Utilizați dispozitivul în afara intervalului cuprins între 0°C și 45°C, fără utilizarea de mănuși de protecție. 

 

 

CE CONȚINE CUTIA 
• Dispozitiv 
• Ghid de pornire rapidă 
• Cablu de alimentare USC C 

 
 
 

NOȚIUNI INTRODUCTIVE 
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 

1. Buton de pornire 

2. Clapetă  SIM 

3. Protecție USB 

4. LED semnal de rețea 

5. LED WI-FI 

6. LED baterie 
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INSTALARE CARD SIM 
1. Folosiți vârful degetului pentru a deschide clapeta SIM. 
2. Introduceți cartela SIM în compartimentul SIM cu firele aurii ale cartelei SIM către butonul de pornire din partea din față a 

dispozitivului. 
3. Apăsați cartela SIM în interior până când auziți un clic, și se fixează. 
4. Împingeți clapeta SIM la loc asigurându-vă că s-a închis complet. 

 

 

 

INSTALAREA BATERIEI 
 

- Îndepărtați carcasa posterioară a dispozitivului. 
- Așezați dispozitivul cu susul în jos pe o suprafață plană. 
- Localizați atașamentele metalice de pe baterie la pinii de pe carcasă. 
- Impingeți Bateria în dispozitiv până când se fixează. 
- Pentru a înlocui carcasa posterioară, asigurați-vă că butucul de localizare de pe carcasa posterioară este poziționat corect, 

astfel încât să se insereze în orificiul de resetare amplasat pe partea posterioară a dispozitivului lângă baterie. Odată localizat, 
apăsați carcasa la loc cu putere. Vă rugăm să rețineți că nerespectarea acestui lucru va compromite sigiliul dispozitivului și 
impermeabilitatea telefonului Cat Q10. 
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ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI 

 

7. Folosiți vârful degetului pentru a deschide carcasa portului USB. 
8. Introduceți cablul USB. 
9. Odată ce încărcarea este completă, deconectați cablul USB și asigurați-vă că clapeta este închisă complet. 

 

 

 
Când bateria este descărcată, dispozitivul se va închide automat. Timpul necesar pentru încărcarea bateriei depinde de vârsta 
dispozitivului și de temperatura mediului. 
Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat după ce începe încărcarea. Lăsați bateria să se 
încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniți dispozitivul. 

 

NOTĂ: 
Dispozitivul se poate opri în timpul utilizării dacă consumă mai multă energie decât îi este furnizată de 
încărcător. Pentru a evita acest lucru, vă recomandăm să utilizați un Încărcător compatibil Rapid de tip 2 
sau mai avansat. 
 

CUM SĂ PORNIȚI SAU SĂ ÎNCHIDEȚI DISPOZITIVUL 
 
PORNIRE 
Apăsați și țineți apăsată tasta de pornire timp de 3 secunde până când toate cele trei LED-uri sunt verzi. 
• Pe durata activării dispozitivului, LED-ul bateriei va continua să clipească intermitent. 
• LED-ul de semnal și de Wi-Fi nu se va aprinde decât atunci când este gata. 
• Când toate cele 3 LED-uri sunt aprinse, dispozitivul este în funcțiune. Acest lucru durează de obicei 1 minut cu excepția cazului în care 

dispozitivul trebuie să efectueze o actualizare a software-ului integrat 
• Dacă pictogramele de rețea sau Wi-Fi clipesc roșu, este posibil să existe o problemă. (Vă rugăm să consultați Întrebările Frecvente). 
 

ÎNCHIDERE 
• Apăsați și țineți apăsată tasta de pornire timp de 3 secunde până când toate cele trei LED-uri sunt chihlimbarii. 
• Când dispozitivul se închide, LED-ul bateriei va continua să clipească. 
• Atunci când toate LED-urile sunt stinse. Dispozitivul este oprit. 
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DEFINIȚII LED 
 

LED INDICATOR AL BATERIEI 
 

COMPORTAMENT LED STAREA BATERIEI 
Verde intens 60% + 
Chihlimbariu intens 21% - 59% 
Roșu intens 1% - 20% 
Verde intermitent 60% + și se încarcă 
Chihlimbariu intermitent 21% - 59% și se încarcă 
Roșu intermitent 1% - 20% și se încarcă 
Niciun LED Dispozitivul este oprit, nu se încarcă 

 

 

NOTĂ: 
Puteți utiliza telefonul Cat Q10 fără inserarea bateriei. Dacă utilizați dispozitivul în acest mod, veți observa 
următorii indicatori ai bateriei: 
 

COMPORTAMENT LED STAREA DISPOZITIVULUI 
Verde intermitent Dispozitivul funcționează normal 
Roșu intermitent Încărcătorul nu este potrivit pentru acest mod de utilizare. Dispozitivul nu pornește. 

 

 

LED INDICATOR Wi-Fi 
 

  

COMPORTAMENT LED STAREA DISPOZITIVULUI 
Verde intens Wi-Fi activat 
Nu are lumină Wi-Fi oprit (modul de economisire a energiei) 
ROȘU INTERMITENT Eroare Wi-Fi 

 

 

LED INDICATOR AL SEMNALULUI DE REȚEA 
 

COMPORTAMENT LED STAREA SEMNALULUI 
Verde intens Conectat la rețeaua celulară 
ROȘU INTERMITENT Nu este conectat la rețeaua celulară 
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SE CONECTEAZĂ LA CAT Q10 
CONECTARE LA CAT Q10 

 

1. Asigurați-vă că telefonul Cat Q10 este pornit, iar LED-urile indică disponibilitatea de acoperire a rețelei. 
2. Căutați rețele Wi-Fi de pe dispozitivul pe care doriți să-l conectați. 
3. Veți vedea numele de rețea Cat Q10 (SSID) în formatul „Cat Q10 – XXXXXX” 
4. Introduceți parola implicită pentru această conexiune și conectați-vă la rețea. 

 

NOTĂ: 
Atât identitatea SSID cât și PAROLA implicită sunt incluse în cutie, dar pot fi găsite și în interiorul carcasei 
dispozitivului Cat Q10. 
 

Ca soluție alternativă, dacă dispozitivul de pe care vă conectați poate scana codurile de bare, puteți regăsi un cod de bare în 
interiorul cutiei intitulat „CONECTARE LA REȚEA” care vă va conecta la SSID-ul implicit folosind parola implicită. 

 
Acum ar trebui să fiți conectați la internet prin intermediul Cat Q10. Tot ce trebuie să faceți acum este să vă folosiți dispozitivul. 
Cu toate acestea, vă recomandăm să vă logați pe portalul MyQ10 pentru a schimba atât parola de utilizator cât și cea de 
administrator. 

 

 

LOGAREA LA PORTALUL MyQ10 
 Acum că v-ați conectat la Cat Q10, puteți să vă logați pe portalul MyQ10 pentru a vă configura dispozitivul. Vă rugăm să rețineți  
   că această etapă este în întregime opțională. 
 

- Deschideți orice browser de pe dispozitivul conectat la Cat Q10. 
- Navigați la http://192.168.1.1 
- Citiți și aprobați termenii de actualizare a Politicii de Confidențialitate și a Software-ului. 
- Conectați-vă la dispozitiv cu parola de administrator implicită „admin” atunci când este solicitată 

 

 

SCHIMBAREA SSID ȘI PAROLEI WI-FI 
- Navigați la „Wi-Fi”. (Rețineți că în cazul unor dispozitive poate fi necesar să deschideți meniul de setări pentru a vizualiza acest 

lucru). 
- Schimbați SSID și/sau parola. 
- Salvați modificările. 
- Dispozitivul va reporni într-un minut și atunci va trebui să vă reconectați la noul SSID folosind noua parolă dacă ați schimbat-o. 

 

NOTĂ: SSID-ul și parola inclusă în cutie și în interiorul carcasei posterioare nu mai sunt valabile dacă au 
fost schimbate. Cu toate acestea, dacă vă resetați dispozitivul la setările din fabricație, SSID-ul și parola 
vor redeveni cele implicite. 
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SCHIMBAREA PAROLEI DE ADMINSTRATOR 
- Navigați la „Sistem  > Schimbare parolă logare” 
- Introduceți parola de administrator actuală, apoi reconfirmați noua parolă de administrator de două ori. 
- Salvați modificările. 
- Veți fi deconectat automat de pe Pagina Principală, iar dacă doriți să vă logați din nou va trebui să utilizați noua parolă de 

administrator. 
- Dacă pierdeți parola de administrator și trebuie să resetați dispozitivul Cat Q10 la setările din fabricație, puteți face acest lucru 

apăsând butonul de resetare de pe spatele dispozitivului. 
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PORTALUL MyQ10 
Acum că v-ați activat telefonul CAT Q10, puteți să începeți să utilizați unele dintre setările mai avansate ale dispozitivului dacă 
doriți. Această secțiune are ca temă evidențierea unor caracteristici cheie (dar nu a tuturor) pe care le aveți la dispoziție. Dacă nu 
sunteți un utilizator avansat și nu aveți neapărată nevoie de a modifica aceste setări, vă recomandăm să păstrați setările implicite 
acolo unde este posibil. 

 

PAGINA PRINCIPALĂ 
- Aceasta este pur și simplu o interfață care detaliază starea dispozitivului dvs. 

o Statusul conexiunii dvs. (Conectat/Neconectat). 
o Intensitatea semnalului 5G (dacă este disponibil). 
o Intensitatea semnalului LTE 4G (dacă este disponibil). 
o Volumul total al datelor încărcate și descărcate. 
o Numărul de dispozitive conectate la Cat Q10. 
o Starea bateriei. 

 

Wi-Fi 
- Așa cum s-a precizat anterior, acest ecran poate fi folosit pentru a schimba SSID-ul și numele de utilizator. Puteți configura și 

setări mai avansate cum ar fi afișarea SSID-ului de 2,4GHz și 5GHz separat, configurarea canalelor Wi-Fi, ascunderea SSID-ului 
și personalizarea setărilor traficului și celor de siguranță. 

 

INTERNET 
- Selectați tipul preferat de conexiune la internet. (Vă recomandăm modul „Auto”) 
- Modificați numele punctului de acces (APN) 
- Modificați PIN-ul cartelei SIM pentru a vă face dispozitivul mai sigur. 

 

NOTĂ: 
Dacă aveți un PIN SIM activat pe cartela SIM, trebuie să vă logați pe portalul MyQ10 de fiecare dată când îl 
porniți și să introduceți PIN-ul SIM. Vi se va solicita acest lucru automat după logarea la portalul MyQ10. 
Dacă nu ați introdus PIN-ul cartelei SIM, dispozitivul nu se va conecta la rețea și LED-ul semnalului de rețea 
va clipi intermitent roșu. 
 

- Activați modul Avion (dezactivați conectivitatea la rețea) 
- Activați roaming-ul de date 

 

NOTĂ: 
Dacă nu aveți această funcție activată, telefonul dvs. Q10 nu se va conecta la internet în afara rețelei dvs. 
locale. Dispozitivul nu se va conecta la rețea și LED-ul semnalului de rețea va clipi roșu. dacă ați activat 
această funcție, este posibil să se aplice tarifele de roaming. 
 
SISTEM 

- Vizualizați informațiile privind sistemul, de exemplu IMEI, MAC și adresa IP. 
- Verificați și efectuați actualizări ale software-ului integrat 
- Schimbați parola de administrator 
- Reglați setările orei 
- Efectuați filtrarea MAC 
- Schimbați setările LAN 
- Dispozitivul de restabilire a setărilor din fabricație (restabilirea TUTUROR setărilor din fabricație) 
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- Repornire Dispozitiv. 
 

 
DISPOZITIVE CONECTATE 

- Afișează pur și simplu toate dispozitivele conectate în prezent la Cat Q10. 
 

 

COD DE BARE 
- Pune la dispoziție coduri de bare altor utilizatori pentru a se conecta la dispozitivul dvs. Vă rugăm să rețineți că, spre deosebire 

de autocolantul din interiorul cutiei, acest cod de bare este dinamic și se actualizează pe măsură ce vă schimbați SSID-ul și 
parola. 

 

BATERIA 
- Acest meniu vă oferă opțiunea de a activa modul de încărcare „Întotdeauna pornit”. 

o Vă recomandăm să activați această funcție dacă intenționați să păstrați dispozitivul conectat în permanență la o sursă 
de energie. Acest mod limitează capacitatea bateriei la 60% și ajută la prevenirea deteriorării acesteia. Acest mod nu 
va afecta performanța dispozitivului. 

 

ALTELE 
- Activați/dezactivați conectarea prin cablul USB. (Modul implicit activat). 

o Acest lucru vă permite să utilizați dispozitivul Cat Q10 prin intermediul cablului USB în loc de Wi-Fi. 
- Setați și monitorizați utilizarea datelor. 

o Activați funcția și setați o limită maximă de utilizare a datelor și un memento. 
▪ Atunci când atingeți limita de date, dispozitivul va restricționa transmiterea de alte date pentru un interval 

definit de timp, cu excepția cazului în care îl resetați. 
MESAJE 

- Dispozitivul dvs. Cat Q10 este capabil să primească notificări prin SMS. 
o Puteți de asemenea să trimiteți SMS-uri făcând clic pe simbolul „+” de pe această pagină. 

 

EVENIMENTE 
- Această secțiune conține informații de sistem referitoare la evenimente precum pornirea/închiderea, notificări privind 

supraîncălzirea sau statusul FOTA. 
 

ASISTENȚĂ 
- Link-uri web la informații privind Asistența, Politica de confidențialitate și Reglementări. 
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Întrebări frecvente 
CUM ACTUALIZEZ SOFTWARE-UL CAT Q10 INTEGRAT? 

Setarea implicită este pentru actualizările automate ale software-ului integrat. Vă recomandăm insistent să păstrați această opțiune 
activă pentru a rămâne la curent cu cele mai recente actualizări ale software-ului și metodelor de siguranță. Dacă doriți să dezactivați 
această funcție la un moment dat, puteți face acest lucru logându-vă pe portalul MyQ10 și navigând la pagina de software integrat și 
deselectând opțiunea de „Actualizare automată. 

Setări > Sistem > Versiune software integrat > Actualizare automată 
 

CUM VERIFIC MANUAL DACĂ EXISTĂ O VARIANTĂ ACTUALIZATĂ A SOFTWARE-ULUI? 

Dacă ați dezactivat actualizările automate ale software-ului integrat și doriți să verificați dacă există un nou software integrat pentru 
dispozitivul dvs. Puteți naviga la pagina Software-ului integrat și compara „Versiunea curentă” cu „Cea mai recentă versiune”. Dacă 
există o actualizare pentru dispozitivul dvs., veți putea să faceți clic pe butonul „ACTUALIZARE FOTA” din partea inferioară a paginii. 
Dacă acest buton are culoarea gri, nu există nicio actualizare disponibilă pentru dispozitivul dvs. 
 

CUM POT ȘTII CÂND DISPOZITIVUL MEU CAT Q10 EFECTUEAZĂ O ACTUALIZARE A SOFTWARE-ULUI INTEGRAT? 

LED-urile se vor înverzi unul după altul până când actualizarea este finalizată. Vă rugăm să nu dezactivați dispozitivul pe durata acestei 
activități. Dispozitivul va efectua actualizarea la pornire dacă aceasta este disponibilă. Acest lucru este indicat de LED-urile verzi de 
funcționare. 
 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ UIT PAROLA WI-FI? 

Puteți să vă logați pe portalul MyQ10 și să schimbați parola Wi-Fi de pe pagina Wi-Fi. 
  

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ UIT PAROLA DE ADMINISTRATOR? 

Dacă ați schimbat și uitat parola de administrator, puteți restabili setările din fabricație ale dispozitivului, ceea ce va face ca acesta să 
revine la setările inițiale. Toate informațiile utilizatorului vor fi pierdute și va trebui să vă conectați la dispozitiv folosind parola inițială 
pentru Wi-Fi. Acest lucru va reseta parola de adminstrator ca fiind „admin”. 

Pentru a reveni la setările din fabricație ale dispozitivului, asigurați-vă că acesta este pornit. Îndepărtați carcasa posterioară, apoi 
apăsați butonul „resetare” de pe spatele dispozitivului. LED-urile de pe dispozitiv vor emite în ordine o lumină verde de trei ori, apoi la 
scurt timp, dispozitivul va intra în secvența normală de pornire. 
 

POT SĂ CONECTEZ DISPOZITIVUL LA CALCULATOR? 

Da, puteți. Dacă vă conectați dispozitivul la un calculator sau laptop și acesta este pornit, va crea o conexiune la internet prin 
intermediul cablului USB. Puteți de asemenea să accesați portalul MyQ10 prin intermediul acestei conexiuni. 
 

DE CE NU SE APRINDE LED-UL Wi-Fi PE DISPOZITIVUL MEU? 

Acest lucru se întâmplă deoarece modul de „economisire a energiei” a fost activat pe dispozitiv. Wi-Fi este oprit pentru a economisi 
energie atunci când niciun dispozitiv nu este conectat în mod activ. Pentru a rezolva această problemă, apăsați tasta de pornire și 
așteptați aproximativ 30 de secunde pentru ca semnalul Wi-Fi să se reactiveze. Modul de „economisire a energiei” este dezactivat 
automat pe acest dispozitiv.  
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DE CE CLIPEȘTE INTERMITENT ROȘU LED-UL DE REȚEA PE DISPOZITIVUL MEU? 
Acest lucru se întâmplă deoarece dispozitivul nu este conectat la rețeaua celulară. Vă rugăm să verificați: 
 

- Există o cartelă SIM inserată? 
- Este cartela SIM inserată corespunzător? 
- Există un PIN SIM activ pe cartela SIM? 

o Dacă da, va trebui să vă logați pe portalul MyQ10 și să introduceți PIN-ul SIM pentru a activa cartela SIM. 
- Ați călătorit în străinătate? Dacă da, va trebui să vă logați pe portalul MyQ10 și să activați serviciul de roaming. 
- A atins cartela SIM limita de date? 
- A încărcat dispozitivul dvs. Cat Q10 APN-ul corect? 

o Puteți verifica acest lucru logându-vă pe portalul MyQ10 și navigând la „Internet > APN”. Dacă nu este afișat APN-ul, va 
trebui să-l adăugați dvs. manual. Dacă APN-ul este greșit, îl puteți edita manual. Va trebui să vă contactați operatorul 
pentru a afla setările APN corecte dacă nu sunteți sigur. 

 

 

DE CE NU SE CONECTEAZĂ DISPOZITIVUL MEU CAT Q10 LA INTERNET? 

Vă rugăm să verificați următoarele: 
- Dispozitivul este încărcat și pornit 
- Cartela SIM este inserată în dispozitiv 
- Verificați indicatorii LED de pe dispozitiv 

o Asigurați-vă că aveți conexiune la rețea 
o Asigurați-vă că sunteți conectat la Wi-Fi sau atașat la dispozitivul Cat Q10. 

- Verificați dacă nu ați setat și depășit limita de date pe dispozitiv. 
- Verificați dacă aveți un APN valid. 

o Portal MyQ10 > Internet > APN 
▪ Aici puteți modifica sau adăuga noi APN-uri. 
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ANEXĂ 
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE 
Păstrați temperatura ambientală între 0°C și 45°C pe durata încărcării dispozitivului. Păstrați temperatura ambientală între -10°C 
(14°F) și 55°C (131°F) atunci când utilizați dispozitivul alimentat cu ajutorul bateriei. Vă rugăm să purtați mănuși de protecție 
atunci când utilizați dispozitivul în afara intervalului cuprins între 0°C (32°F) și 45°C (113°F). 

 
VIZUALIZAREA ETICHETELOR ELECTRONICE 
Pentru a vizualiza informațiile privind reglementările pe acest dispozitiv, urmați acești pași: 
De pe Ecranul de pornire, apăsați > Setări > Asistență > Politica de confidențialitate. 
 

CONFORMITATEA CU CE SAR 
Acest dispozitiv respectă reglementările UE (1999/519/CE) privind limitarea expunerii populației  la efectul câmpurilor magnetice 
în scopul protecției sănătății. 
 
Limitările fac parte din recomandările ample în scopul protecției populației. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de 
către organizații științifice independente prin intermediul evaluărilor regulate și detaliate din cadrul studiilor științifice. Unitatea de 
măsură pentru limita recomandată de către Consiliul European în cazul dispozitivelor mobile este „Nivelul Specific de Absorbție” 
(SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg în medie la 10 grame de țesut. Aceasta respectă condițiile Comisiei Internaționale privind 
protecția împotriva radiațiilor non-ionizante (ICNIRP). 
 
Pentru utilizarea în apropierea corpului, acest dispozitiv a fost testat și respectă directivele ICNIRP  privind expunerea la radiații și 
Standardul European EN 62209-2 privind utilizarea cu accesorii specializate. Utilizarea de alte accesorii care conțin metale poate 
veni în contradicție cu respectarea directivelor ICNIRP privind expunerea la radiații. 
 
Indicele SAR este măsurat la o distanță de 5 mm a dispozitivului față de corp, în timp ce se transmite la cel mai înalt nivel autorizat 
al puterii de emisie în toate benzile de frecvență ale dispozitivului. 
 
Cele mai înalte valori SAR raportate în conformitate cu reglementările CE pentru dispozitivele telefonice sunt enumerate mai jos: 
SAR Corp: 1,206 W/kg, SAR Membre: 2,177 W/kg 
 
Pentru a reduce expunerea la energia frecvențelor radio, folosiți un accesoriu hands-free sau alte opțiuni pentru a ține acest 
dispozitiv la distanță de capul și corpul dvs. Dispozitivul trebuie purtat la 5mm distanță de corp pentru ca nivelul expunerii să 
rămână la cel testat sau mai scăzut. Alegeți cleme pentru curea, tocuri sau alte accesorii similare pentru purtarea asupra corpului 
care nu conțin componente metalice pentru a putea permite utilizarea în acest fel. Carcasele cu elemente metalice pot modifica 
performanța frecvențelor radio a dispozitivului, inclusiv respectarea directivelor privind expunerea la frecvențele radio într-un mod 
care nu a fost testat sau autorizat. De aceea, utilizarea acestor accesorii ar trebui evitată. 

 
  

Pentru a reduce nivelul expunerii la radiații, vă rugăm să urmați acești pași: 
Utilizați dispozitivul în condiții bune de recepție pentru a reduce volumul de radiații la care sunteți supus  
(în special în parcările subterane sau în timpul călătoriilor cu trenul sau cu mașina). 
În cazul femeilor gravide, vă rugăm să țineți dispozitivul la distanță de zona abdominală 
Utilizați dispozitivul la distanță de organele genitale. 
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INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLAREA 
Acest simbol de pe dispozitiv (și de pe toate bateriile incluse) indică faptul că acestea nu trebuie eliminate în același 
mod ca și deșeurile menajere obișnuite. Nu aruncați la gunoi dispozitivul sau bateriile ca și deșeuri menajere nesortate. 
Dispozitivul (și orice baterie) ar trebui să fie predat la un punct de colectare certificat pentru reciclarea sau 
corespunzătoare la finalul ciclului de viață. 

 
Pentru informații detaliate despre reciclarea dispozitivului sau a bateriilor, contactați biroul local, serviciul de eliminare a 
deșeurilor menajere sau magazinul de vânzare cu amănuntul de unde ați cumpărat acest dispozitiv. 

 

Eliminarea acestui dispozitiv este reglementată prin Directiva privind procesarea deșeurilor produse de echipamentele electrice și 
electronice (WEEE) a Uniunii Europene. Scopul separării WEEE și a bateriilor de alte deșeuri este de a reduce la minim impactul 
poluării mediului asupra sănătății umane de către orice substanțe periculoase care ar putea fi prezente. 

 

REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE 
Acest dispozitiv respectă Regulamentul UE (Regulament EU (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului și Consiliului European) privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Restricționarea Substanțelor Nocive (RoHS) 
din cadrul UE. 
Directiva (Directiva 2011/65/UE (RoHS) și directiva adițională  (UE) 2015/863 a Parlamentului și Consiliului European. Vă 
recomandăm să vizitați regulat site-ul pentru infirmații actualizate. 

 

CONFORMITATEA CU NORMELE UE 
Prin prezenta, Bullitt Mobile Ltd. declară că acest dispozitiv respectă condițiile esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 
2014/53/UE. Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web: https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Reprezentant autorizat: 
Service autorizat de reprezentanță 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irlanda 

 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE 
Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior numai atunci când funcționează în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 
MHz. Restricții în: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia 
(EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta 
(MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), 
Irlanda de Nord (UK(NI)), Elveția (CH), Norvegia (NO), Islanda (IS), Lichtenstein (LI) și Turcia (TR). 
  

OBSERVAȚIE: 
Respectați reglementările locale naționale în vigoare în locația în care urmează să fie utilizat dispozitivul. Folosirea acestui 
dispozitiv poate fi restricționată în unele sau în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). 
 
Este posibil ca unele benzi să nu fie disponibile în toate țările sau în toate zonele. Vă rugăm să contactați operatorul local pentru mai 
multe detalii. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Energia maximă a frecvenței radio transmisă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio: 
Energia maximă pentru toate benzile este mai mică decât cea mai mare valoare specificată în Standarul Armonizat aferent. 
 
Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii de transmisie aplicabile în cazul acestui echipament radio sunt după cum 
urmează: 

 
SPECTRU ȘI MASĂ ENERGETICĂ 
 

Tehnologie Energie 
WCDMA 1 24 dBm 
WCDMA 8 25 dBm 
FDD-LTE B1 24 dBm 
FDD-LTE B3 24 dBm 
FDD-LTE B7 24 dBm 
FDD-LTE B8 24 dBm 
FDD-LTE B20 24 dBm 
FDD-LTE B28 24 dBm 
TDD-LTE B38 24 dBm 
TDD-LTE B40 24 dBm 
TDD - LTE B41 24 dBm 
TDD - LTE B42 24 dBm 
5GNR-n1 21,5 dBm 
5GNR-n3 21 dBm 
5GNR-n7 23,5 dBm 
5GNR-n8 23,5 dBm 
5GNR-n20 23,5 dBm 
5GNR-n28 23,5 dBm 
5GNR-n38 23,5 dBm 
5GNR-n41 26,5 dBm 
5GNR-n78 26,5 dBm 
WLAN 2,4G 20 dBm 
Wi-Fi: 5180 - 5240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi: 5260 - 5320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi: 5500 - 5700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5745 - 5825 MHz 13,98 dBm 
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CONFORMITATEA REGLEMENTĂRII UKCA 
Prin prezenta, Bullitt Mobile Ltd. declară că echipamentul radio din această declarație și purtând marca UKCA este în conformitate 
cu Regulamentele privind echipamentele radio din 2017. Textul complet al declarației de conformitate al UK este disponibil la 
următoarea adresă de internet: http://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UKCA 
Restricția în Marea Britanic: de la 5150 la 5350 MHz numai pentru utilizare în interior. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 
Această secțiune conține informații importante privind instrucțiunile de utilizare ale acestui dispozitiv. De asemenea, conține 
informații privind utilizarea în siguranță a dispozitivului. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza dispozitivul. 
 
CARCASA IMPERMEABILĂ 
Clapeta pentru SIM/SD trebuie închisă complet pentru a asigura impermeabilitatea dispozitivului. 

 
NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII: 
Închideți dispozitivul dacă sunteți într-o situație în care utilizarea este interzisă, ca de exemplu: 
• Spitale și unități medicale – pentru a preveni posibila interferență cu echipamentele medicale sensibile. 
• Dispozitivele medicale - vă rugăm să consultați medicul sau producătorul dispozitivului pentru a determina dacă folosirea 

dispozitivului poate interfera cu funcționarea dispozitivului dvs. medical. Respectați normele și reglementările stabilite de spitale și 
unitățile medicale. 
• Producătorii de pacemaker recomandă o distanță minimă de 14,9 cm între un dispozitiv și un pacemaker pentru prevenirea potențialei 

interferențe cu stimulatorul cardiac. Dacă aveți un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea opusă acestuia și nu purtați 
dispozitivul în buzunarul din față. 
• Avioane – consultați personalul companiei aeriene cu privire la utilizarea dispozitivelor wireless la bordul avioanelor. Dacă dispozitivul 

dvs. este prevăzut cu un „mod de zbor”, acesta trebuie activat înainte de a vă îmbarca în avion. 
• Alte dispozitive – nu utilizați dispozitivul într-un loc în care ar putea provoca daune sau interfera cu alte dispozitive electronice. 

 

• Atmosferă potențial explozivă – închideți dispozitivul în orice zonă cu o atmosferă potențial explozivă și respectați toate marcajele și 
instrucțiunile. Zonele care pot avea atmosferă potențial explozivă includ zonele în care se recomandă oprirea motorului unui vehicul. 
Declanșarea de scântei în astfel de zone ar putea provoca o explozie sau un incendiu care ar avea ca rezultat leziuni corporale sau 
chiar decesul. Nu porniți dispozitivul la punctele de alimentare cum ar fi benzinăriile. Respectați restricțiile privind utilizarea 
echipamentelor radio în zonele de depozitare și distribuție a carburanților și în incinta combinatelor chimice. În plus, respectați 
restricțiile în zonele în care se desfășoară operațiuni de sablare. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă există zone cu 
atmosfere potențial explozive care sunt deseori, dar nu întotdeauna, marcate în mod clar. Aceste locații includ zonele de sub puntea 
bărcilor, instalațiile de transfer și depozitare a substanțelor chimice și zonele unde aerul conține substanțe chimice sau particule 
precum grăunte, praf sau metal. Întrebați producătorii de vehicule care utilizează gaz lichefiat (cum ar fi propan sau butan) dacă acest 
dispozitiv poate fi utilizat în siguranță în aproprierea lor. 

 
 

 
MEDIU DE UTILIZARE 

• Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la o distanță de 10,16 cm de corpul dvs. Asigurați-vă că 
accesoriile dispozitivului, cum ar fi carcasa sau tocul acestuia, nu au în componență elemente metalice. Păstrați dispozitivul la 10,16 
cm de corpul dvs. pentru a respecta condiția menționată mai devreme. 
• În zilele cu tunete și fulgere, nu utilizați dispozitivul când se încarcă pentru a preveni accidentele cauzate de fulgere. 
• În timpul utilizării dispozitivului, respectați legile și reglementările locale și confidențialitatea și drepturile legale ale celorlalți. 
• Gama de condiții de mediu: 
• Grad de poluare: „2” Categorie supratensiune: I 
• Altitudinea maximă de utilizare: nu mai mult de 2000 m peste nivelul mării. 

 

SIGURANȚA COPIILOR 
Respectați toate măsurile de precauție privind siguranța copiilor. Poate fi periculos să lăsați copiii să se joace cu acest dispozitiv 
sau cu accesoriile acestuia care pot fi dezasamblate, deoarece poate prezenta pericolul de sufocare. Asigurați-vă că nu lăsați 
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dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici. 
BATERIA ȘI ÎNCĂRCĂTORUL 
• Deconectați încărcătorul de la sursa electrică și dispozitivul atunci când nu îl utilizați. 
• Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori înainte de a se deteriora în cele din urmă. 
• Nu expuneți bateria la lumina solară sau în medii în care există fum sau praf. O baterie supusă la presiune extrem de scăzută care 

poate cauza o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil. 
• În cazul puțin probabil în care se scurge electrolitul bateriei, asigurați-vă acesta nu intră în contact cu pielea sau ochii. Dacă 

electrolitul atinge pielea sau ajunge în ochi, clătiți imediat ochii cu apă curată și consultați un medic. 
• Dacă bateria se deformează, își schimă culoarea sau se supraîncălzește în timpul încărcării, opriți imediat utilizarea dispozitivului. În 

caz contrar, aceasta poate duce la scurgeri de lichid de baterie, supraîncălzire, explozie sau incendiu. 
• Nu aruncați în foc acest dispozitiv deoarece ar putea exploda. De asemenea, bateria poate exploda dacă este perforată sau deteriorată 

grav. 
• Nu modificați sau prelucrați, nu încercați să inserați obiecte străine în baterie, nu scufundați sau expuneți la apă sau alte lichide, nu 

expuneți la foc, explozie sau alte surse de pericol. 
• Nu dezasamblați sau deschideți, zdrobiți, îndoiți sau deformați, înțepați sau distrugeți bateriile. 
• Utilizați bateria numai pentru sistemul pentru care se specifică 
• Utilizați bateria numai cu un sistem de încărcare care a fost autorizat pentru sistem în conformitate cu Condițiile de Autorizare a 

Conformității Sistemului de Baterii CTIA la IEEE 1725. Utilizarea bateriei sau a încărcătorului neautorizat poate prezenta un risc de 
incendiu, explozie, scurgere sau alte pericole. 
• Nu scurtcircuitați bateria sau permiteți obiectelor conductoare metalice să intre în contact cu bornele bateriei. 
• Înlocuiți bateria numai cu o baterie care a fost autorizată pentru sistem în conformitate cu acest standard, IEE-Std-1725. Utilizarea 

bateriei sau a încărcătorului neautorizat poate prezenta un risc de incendiu, explozie, scurgere sau alte pericole. 
• Eliminați prompt dispozitivele uzate  în conformitate cu reglementările locale. 
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SPECIFICAȚII CAT® Q10 

 

 

MODEL BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSIUNI 80,8 x 127,8 x 26,3mm 
BATERIA 5300mAh 53000mAh 53000mAh 5300m 
OS WRT deschis 
RAM 8Gb LPDDR4 
ROM 8Gb ECC NAND FLASH 
PROCESOR MT6890V MEDIATEK 
  1,2,4,5,8,9 
  1,3,7,8,8,20,28,38,39,40,41,42 
  n1,n3,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n39,n41,n78 
ROBUST IP68 

 
 

 * Designul și specificațiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă. 
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aferente, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” și design-ul Cat „Modern Hex” precum și identitatea corporativă 
și a produsului utilizată aici sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi utilizate fără permisiune. 
www.cat.com / www.caterpillar.com 
 
Bullitt Mobile Ltd. este titularul de licență al Caterpillar Inc. 
Mărcile comerciale ale Bullitt Mobile Ltd. și ale terților sunt bunurile proprietarilor lor. Bullitt Mobile Ltd. One 
Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire RG1 1AR, Regatul Unit 
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